
Somlóvásárhely Községi Önkormányzat

Képviselőtestülete

8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

Szám: 80-Il20I4.

JEGYZŐrÖNYV

KészÜlt: SomlÓvásarhely Községi ÖnkormányzatKépviselőtestületének z1l4.január 30_án
1 7. 00 Órai kezdettel megtartott nyílt képviselőtestületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

Jelen vannak:

a.)

KépviseIőtestület tagiai :

Marton LászIő polgármester

Bujdos péter alpolgármester

Bolla Bamabás települési képviselő

Cziglerné Siket Gabriella települési képviselő

Szabó Lászlő települési képviselő

Sebestyén Géza települési képviselő

Nemes Árpaane települési képviselő
b.)

Tanácskozási j oggal résztv ev ő:

Szlottáné Turi Edina jegyző

c.)

Meghívottak:

Deés Anikó jegyzőkön yv vezető

Az ülésen a lakosság részérő| érdeklődő nem jelent meg.

Marton Lászlő polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülésen a
kéPviselőtestület 7 tagja megjelent, tehát az ülés határozatképes, majd az ülést megnyitotta.
A Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. Kéri, hogy aki a napirendi ponttal egyetért,
kézf enntartás s al j e|ezz e .



Somlóvásárhely Önkormányzat Képviselőtestülete 7
tartózkodás nélkül - az alábbi napirendet fogadja el:

szavazattal ellenszavazat és1gen

NAPIRENDEK:

1.1 SomlóvásárhelY Község Önkormányzata és a Somlóvásárhelyi Roma Nemzetiségi
önko rm án y zat kőzötti e gyüitm űkö dési m! gáilap o d ás felülvi zsgálata
Elő adó : Marton Lászlő polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁs,I
L §omlóvásárhelY KÖzség Önkormányzata és a Somlóvásárhelyi Roma Nemzetiségi
onkormányzat kőzötti együttműködési megállapodás felülví zsgáIata
Előadó : Marton Lászlő po lgármester
Írásos előterjesztés a jegyzókönyv mellékletét képezi.

Marton Lász|Ő Polgármester: Elmondja, hogy a törvényi változások miatt szükségessé vált a
2010-ben megkötött együttműködési megállapodás szinti teljes átdolgozása. EhJndja, hogy
2014, január 3L naPjáig felül kell vizsgálni a helyi önkormányzat ls a helyi neá zetis{§t
ÖnkormánYzat között létrejött megállapodást. Elmondja, hogy az Őlőterjesztés mindenki részére
megkÜldésre került. Ismerteti a megállapodást. Aki eliogadja a §omlóvásárhely Község
ÖnkormanY zata és a Somlóvásárhelyi no*á Nemzetiségi Ó"fi;; ";r; Ő;átti együttműködési
me gállapo d ás át, az kézfenríartással szav azzon.

SomlóvásárhelY Község ÖnkormányzatKépviselótestülete 7 igen szavazattal - egyhangűlag _a
SomlóvásárhelY Község Önkormányzata és a Somlóvásárhelyi Ro*u Nemzetiségi Őrk#;áryr";
kÖzÖtti egYÜttmiíködési megállapodás felülvizsgáIatárő| az alábbihatározatothozta:

6 l 201 4.(I.30.) Kt. sz. határ ozat

]./ somlóvásárhely község Önkormányzata a somlóvásárhelyi Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal 2Ol0. október 27-én megkötött és az
5 3 l 20 I 0 (XI. 04. ) Kt. számú határ ozatával j óváhagyott e gltittműkö dé si
megállapodást felülvizsgálta, és egy új megállapoaás éifoga dását az
előterj e sztés mellékletéb en fo glaltak szerint j ó v áhagyj a,

2-1 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az
együttműködési me gállapodás aláírásfu a.

3.1 A képviselő{estület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
önkormány zat s zerv ezeti és Műkö dé si szabál y zatéú. vi zs gálj a fe lül.

Felelős: polgármester
Határidő: I.1 2\l4.január 3 1.

2.12014.január 31.
3.1 2014. február 28.



1. Vegyes ügyek
Előadó: Marton László polgármester

Marton Lászlő Polgármester: Elmondja r, hogy a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben
egY fő tészére gyermek szÜletésére tekintettel 10.000,- Ft önkormányzati segély kenilt kiíizetésre.

Cziglerné Siket Gabriella Sz.K.O.S.Bizottság elnöke: Elmondja t, hogy a Képviselő_testület
által átruhazott hatáskörben négy fő részére összesen 15.381,- Ét o*oáányzaíi segély került
kiíizetésre

TÖbb kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester a képviselőtestület nyílt ülést 17.30 órakor
bezárta.

kmf.

Szlottáné


